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ABSTRAK 

 

Penelititan ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh media 

wayang kartun terhadap keterampilan menyimak siswa kelas V SDN 6 

Cakranegara tahun pelajaran 2017/2018. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas 

V SDN 6 Cakranegara yang terbagi dalam dua kelas. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan teknik sampling purposive, diperoleh siswa kelas VB sebagai kelas 

eksperimen dan kelas bebasnya adalah kelas VA. Pada kelompok eksperimen 

pembelajaran menggunakan media wayang kartun, sedangkan kelompok bebas tanpa 

menggunakan media. Instrumen penelitian berupa soal uraian berjumlah 10 soal 

dengan tehnik tes lisan, sebelum data dihitung, instrumen diujikan terlebih dahulu. 

Berdasarkan hasil penelitian dari uji normalitas dan homogenitas dari kedua 

kelompok diperoleh bahwa kelompok tersebut normal dan homogen, sehingga untuk 

pengujian hipotesis dapat digunakan uji t. Dari hasil perhitungan, diperoleh         = 

7,235 dan        = 1,997, oleh karena         ≥        maka, Ha diterima dan Ho 

ditolak yang artinya terdapat pengaruh penerapan media wayang kartun terhadap 

keterampilan  siswa,. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh nilai rata-rata 

hasil belajar siswa kelompok eksperimen sebesar 72,055 dan kelompok bebas 56,194. 

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media wayang kartun lebih baik 

dibandingkan dengan pembelajaran tanpa menggunakan media wayang kartun di 

SDN 6 Cakranegara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada penerapan 

media wayang kartun  memberikan pengaruh terhadap keterampilan menyimak siswa 

kelas V SDN 6 Cakranegara Tahun Pelajaran 2017/2018. 
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ABSTRACT 

 

 

 This research is aimed to find out whether there is influence of wayang 

cartoon media on the listening skill of the students in class V SDN 6 Cakranegara 

in the academic year 2017/2018. The population of this research is the students in 

class V SDN 6 Cakranegara which is divided into two classes. Sampling is done 

by purposive sampling technique, obtained class VB as experiment class and class 

VA is free class. In the experimental group, learning using wayang cartoon media, 

while the free group without using media. Research instrument in the form of 

problem description is 10 question, before data counted, instrument tested first. 

Based on the results of the research of normality and homogeneity test of both 

groups obtained that the group is normal and homogeneous, so for testing the 

hypothesis can be used t test. From the calculation, obtained t_count = 7,235 and 

t_table = 1.997, because t_count ≥ t_table,  then Ha accepted and Ho rejected 

which means there is influence of wayang cartoon media application to the skills 

of students. From the result of research and discussion, the mean score of students 

learning result of experimental group is 72,055 and free group 56,194. This shows 

that using of wayang cartoon media is better than learning without using wayang 

cartoon media at SDN 6 Cakranegara. Thus it can be concluded that the 

application of wayang cartoon media gives effect to the listening skills of students 

in class V SDN 6 Cakranegara Lesson Year 2017/2018. 
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A. PENDAHULUAN 

 Mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan sebuah mata pelajaran 

yang diajarkan dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi yang 

bertujuan untuk mengembangkan sikap dan perilaku positif dalam berbahasa. 

Melalui pendidikan bahasa Indonesia ini siswa akan diajarkan bagaimana cara 

untuk bertutur kata yang baik saat berkomunikasi sehingga akan membantu 

dalam membentuk dan mengembangkan karakter maupun kepribadian pada 

siswa. Pembelajaran bahasa Indonesia sendiri  memuat empat aspek 

keterampilan, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan 

menulis. 

 Salah satu keterampilan yang harus dimiliki siswa adalah keterampilan 

menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-

lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta 

interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta 

memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara 

melalui ujaran atau bahasa lisan (Tarigan, 2013:31).  Dalam proses belajar 

mengajar porsi terbesar siswa adalah menyimak, sehingga keterampilan 

menyimakpun harus dikembangkan oleh guru, baik melalui pengembangan 

metode maupun media pembelajaran. 

Terampil memilih media yang tepat merupakan keterampilan yang 

harus dimiliki guru dalam usaha menumbuhkan minat belajar siswa. Azhar 

Arsyad (2017:3), mengatakan media adalah suatu alat yang dipakai sebagai 

saluran (channel) untuk menyampaikan suatu pesan (messenge) atau 

informasi dari satu sumber (resource) kepada penerimanya (receiver). Jadi 

media ini sangat berperan penting dalam proses pembelajaran. Melalui media 

siswa dapat mengenal yang abstrak menjadi kongkrit, jauh menjadi dekat dan 

hal bermanfaat lainnya. Penggunaan media yang baik akan menumbuhkan 

minat serta motivasi belajar siswa serta membantu guru dalam menyampaikan 

materi agar mudah dipahami. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas V yang 

dilakukan di SDN 6 Cakranegara, diperoleh informasi bahwa guru sangat 

jarang menggunkan media dalam proses pembelajaran terutama Bahasa 

Indonesia, khususnya pada materi cerita sehingga siswa kurang berminat 

untuk menyimak. 

Melihat permasalahan diatas, tentu seorang guru harus mengambil 

langkah untuk membuat siswa menyukai pelajaran  Bahasa Indonesia agar 

pembelajaran menjadi lebih bermakna. Salah satu langkah yang dapat diambil 

guru adalah membuat suatu media pembelajaran yang akan membuat siswa 

merasa tertarik belajar dan pemahamannya akan materi semakin baik. Salah 

satu media yang dapat  digunakan guru adalah “media wayang kartun”. 

Menurut Sudjana dan Rivai (2002:190) wayang kartun terdiri atas suatu 

bentuk potongan karton yang diikatkan kepada sebuah batang atau tongkat. 

Media wayang kartun dapat dijadikan alat bantu pembelajaran yang 

digunakan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran menyimak cerita 

dengan menampilkan tokoh sesuai dengan yang ada di dalam cerita. 
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Melalui media wayang kartun ini guru diharapkan dapat 

menyampaikan materi sambil memerankan tokoh-tokoh yang sedang 

diceritakan sehingga peseta didik tidak hanya mendengar, menerka-nerka 

namun langsung melihat sendiri tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui apakah ada 

pengaruh penerapan media wayang kartun terhadap keterampilan menyimak 

siswa kelas V SDN 6 Cakranegara Tahun Pelajaran 2017/2018 oleh karena 

itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Pengaruh 

Media Wayang Kartun Terhadap Keterampilan Menyimak Siswa Kelas V 

SDN 6 Cakranegara Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

 

B. PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan menyimak siswa 

kelas V di SDN 6 Cakranegara tahun Pelajaran 2018 dengan menggunakan 

media wayang kartun. Pembelajaran dengan menggunakan media wayang 

kartun dilaksanakan di kelas eksperimen sedangkan di kelas bebas tanpa  

menggunakan media pembelajaran atau hanya sekedar bercerita biasa. 

Penelitian ini diawali dengan pemberian pretest pada kelas eksperimen dan 

kelas bebas dengan tujuan melihat kemampuan awal siswa. Rata-rata hasil 

prettes kelas eksperimen sebesar 52,583 sedangkan untuk kelas bebas sebesar 

47,833. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua kelas memiliki kemampuan 

awal yang relatif sama, sehingga dapat dilanjutkan untuk pemberian 

perlakuan berupa penggunaan media wayang kartun di kelas eksprimen dan 

pada kelas bebas tanpa penggunaan media.  

Selanjutnya peneliti memberikan perlakuan dengan menggunakan media 

wayang kartun pada mata pelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada materi 

mendengarkan cerita di kelas eksperimen selama 2 (dua) kali pertemuan. 

Setelah memberi perlakuan peneliti memberikan posttest pada kelas 

eksperimen dan kelas bebas yang bertujuan untuk melihat pengaruh media 

wayang kartun pada  (kelas eksperimen) dengan kelas yang tidak diberikan 

perlakuan. Nilai rata-rata yang dihasilkan oleh kelas eksperimen dan kelas 

bebas pada pelaksanaan posttest masing-masing adalah 72,055 dan 56,194. 

Selain itu, nilai tertinggi untuk kelas eksperimen adalah 93 dan terendah 46. 

Sedangkan pada kelas bebas nilai tertinggi adalah 71 dan terendah 32. Hasil 

ini menunjukkan adanya perbedaan antara nilai rata-rata kelas eksperimen 

dan kelas bebas. Hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan perlakuan 

yang diberikan pada kedua sampel tersebut. Perlakuan yang diberikan di kelas 

eksperimen adalah perlakuan khusus yaitu dengan menggunakan media 

wayang kartun dalam pembelajaran, sedangkan di kelas bebas hanya 

mendengarkan cerita tanpa menggunakan bantuan media. 

Sebelum pengambilan data dimulai, pertama Peneliti melakukan uji 

validitas kontruksi (soal pretest dan posttest )dengan item soal yang diajukan 

kepada dosen ahli sebanyak 40 soal dan valid sebanyak 20 soal. Item soal 

yang digunakan peneliti berbentuk soal uraian yang diuji lisankan, sehingga 

dari 20 soal, 10 digunakan menjadi soal pretest dan 10 soal posttest.  
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Sesuai dengan hasil uji normalitas data posttest pada kelas eksperimen dan 

kelas bebas diperoleh nilai Xhitung < Xtabel dengan taraf signifikansi 5% dan 

dk= k-1= 6-1=5 yaitu sebesar 11,070, maka ditemukanlah hasil (Xhitung=5,03 

Xtabel 11.070) dan (Xhitung 5,31< Xtabel 11,070) dan data terdistribusi normal. 

Dari hasil perhitungan Uji homogenitas diperoleh Fhitung sebesar 1,070 dan 

Ftabel = 3,98, tampak bahwa Fhitung < Ftabel (Fhitung= 1,070 < Ftabel = 3,98), hal 

ini berarti data bersifat homogen.  

Setelah diketahui adanya perbedaan hasil keerampilan menyimak dari 

masing-masing kelas, peneliti selanjutnya menganalisis hipotesis yang telah 

dipaparkan pada bab sebelumnya, yaitu dengan menggunakan rumus t-tes. 

Peneliti memperoleh hasil thitung = 7,235< ttabel = 1,997 pada taraf 

kepercayaan 95%, dan db = N1+N2-2= 70 (1,997), yang berarti bahwa 

terdapat pengaruh positif penerapan media wayang kartun terhadap 

keterampilan menyimak siswa kelas V SDN 6 Cakranegara Tahun Pelajaran 

2017/2018.  

Mengacu pada data dan pengujian di atas, maka hipotesis alternatif (Ha) 

yang berbunyi terdapat “ada pengaruh penggunaan media wayang kartun 

terhadap keterampilan menyimak siswa kelas V SDN 6 Cakranegara” 

dinyatakan diterima, sedangkan hipotesis nihil (H0) yang menyatakan “tidak 

ada pengaruh penggunaan media wayang kartun terhadap keterampilan 

menyimak siswa kelas V SDN 6 Cakranegara, dinyatakan ditolak.  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa proses belajar 

mengajar Bahasa Indonesia khususnya menyimak cerita menggunakan media 

wayang kartun dapat membantu meningkatkan minat belajar siswa. Siswa 

merasa tertarik untuk mengikuti pelajaran, bersemangat dan dapat 

meningkatkan keterampilan menyimaknya. Terbukti dari hasil lembar 

observasi aktivitas siswa yang mendapat skor 23 pada pertemuan pertama, 

dan 25 pada pertemuan kedua yang dimana kedua skor ini menunjukkan 

adanya peningkatan aktifitas menyimak siswa menggunakan media wayang 

kartun dan dalam kategori baik.  

Hal ini juga diperkuat oleh teori Arsyad (2017:2). Yang menyatakan 

proses pembelajaran mutlak memerlukan bantuan media, agar lebih aktif 

dalam menyampaikan bahan informasi pengetahuan dan memiliki daya tarik 

bagi siswa untuk memperhatikannya. Dan semakin banyak alat indera yang 

diguanakan siswa dalam menerima dan mengolah informasi, semakin besar 

kemungkinan informasi tersebut dimengerti dan dipertahankan dalam ingatan 

siswa (Arsyad, 2017:11).  

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan dari 

menyimak baik secara umum maupun tujuan menyimak di SD telah tercapai 

atau tidak. Dapat diketahui bahwa tujuan menyimak adalah untuk 

mendapatkan informasi dari sang pembicar dan ini telah tercapai dengan baik 

dibuktikan dengan siswa mampu menjawab soal yang diajukan mengenai 

unsur-unsur cerita dan dapat mengontruksi jawaban dengan baik. Selain itu 

ada beberapa tujuan menyimak di SD seperti, melatih disiplin siswa, melatih 

siswa berfikir kritis, melatih nalar siswa, serta melatih menghargai orang lain. 

Dalam penelitian ini maka dapat diketahui bahwa siswa telah mamapu 
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mencapai tujuan menyimak di SD ini, ketika menyimak berlangsung siswa 

tidak saling mengganggu dan menyimak apa yang disapaikan dengan 

seksama, ketika diberikan soal, siswa mampu menjawab dengan baik 

menggunakan bahasanya sendiri namun dengan kalimat yang efektif dan 

sesuai dengan isi cerita, sehingga kegiata menyimak ini melatih siswa untuk 

disipin,  tidak mengganggu teman, berfikir kritis, serta melatih nalarnya. 

Selain itu, hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang 

telah dilakukan oleh Suci Kurniawati dengan jenis penelitian eksperimen 

yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan pada penggunaan 

media wayang kartun terhadap keterampilan menyimak siswa pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia (menyimak cerita). Berdasarkan hal itu, maka 

dapat dinyatakan bahwa ada pengaruh yang positif penggunaan media 

wayang kartun terhadap keterampilan menyimak siswa kelas V SDN 6 

Cakranegara Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

 

 

C. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya 

bahwa, hasil uji-t Polled Varian  mendapatkan hasil nilai            ≥          

yaitu 7,235 ≤ 1,997 pada signifikansi 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa    

ditolak dan    diterima, yang artinya terdapat pengaruh media wayang kartun 
terhadap keterampilan menyimak siswa kelas V SDN 6 Cakranegara Tahun 

Pelajaran 2017/2018. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian hipotesis 

dimana nilai            ≥        . Penerapan media wayang kartun juga dapat 

meningkatkan aktivitas  siswa dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat 

dilihat dari kategori aktivitas belajar siswa yang berada dalam kategori baik. 

Kegiatan menyimak ini pun membantu siswa dalam mengembangkan sikap 

positifnya serta dalam penelitian ini siswa telah mampu mencapai tujuan 

menyimak di SD seperti, melatihnya disiplin, berfikir kritis, tidak 

mengganggu teman, serta melatih nalarnya. 

Adapun beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan terkait dengan 

hasil penelitian ini, yaitu : 

1. Guru 

Dengan adanya suatu media yang diterapkan oleh guru di dalam 

pembelajaran, diharapkan dapat meningkatkan dan membangkitkan  

minat serta keaktifan belajar siswa terhadap pelajaran Bahasa Indonesia 

khususnya keterampilan menyimak, sehingga dapat meningkatkan 

keterampilan menyimak yang dimiliki oleh siswa. 

2. Siswa  

  Memberikan alternatif media pembelajaran dalam meningkatkan 

keterampilan menyimak. 

3. Kepala Sekolah 

  Dengan adanya media pembelajaran yang telah terbukti lebih 

efektif untuk meningkatkan keterampilan menyimak siswa, maka 

diharapkan kepada kepala sekolah memberikan dukungan bagi guru untuk 
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dapat mengembangkan media pembelajaran yang lebih kreatif dan 

inovatif di sekolah. 

4. Peneliti lain 

  Kepada peneliti lain disarankan untuk mengadakan penelitian 

lebih lanjut, untuk melengkapi kekurangan hasil penelitian ini sehingga 

dapat menghasilkan penelitian yang lebih akurat. 
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